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Pressmeddelande 

Sveriges imamråd fördömer det fruktansvärda 

 och fega terrordåd mot oskyldiga. 
 

Med stor sorg och upprördhet mottog vi de fruktansvärda nyheterna om terrordåden 
mot oskyldiga i Stockholm. Sveriges Imamråd vill utrycka sin avsky och fördöma med 
starkaste ordalag dessa horribla attacker mot oskyldiga.  Våra Tankar och 
kondoleanser går till offren och deras anhöriga, Vi ber för dem skadade om snabb 
återhämtning. 
 
Vi vill härmed betona följande:  
 
1- Det som har hänt är fullständigt oacceptabelt i alla avseende vad gäller religion, 
förnuft och humanism. Man ska aldrig acceptera eller försöka rättfärdiga det. För 
människornas hälsa, integritet och egendom är skyddade av alla religiösa föreskrifter.  
 
2- Vi kallar alla imamer och predikanter att delta i manifestationerna som fördömer 
dessa dåd. Och att de gör det i deras religiösa uniformer. Vi kallar dem också till att 
ägna den kommande fredagspredikan eller en del av den till att fördöma terrorism 
och prata om muslimernas roll som går ut på att värna om den sociala freden i 
samhället. Samtidigt som man betonar att muslimerna är en del av det svenska 
samhället, som gläds av det som gläder den och blir sorgsna av det som gör den 
sorgsen. 
 
3- Vi vädjar till politikerna och mediafolket att undvika generaliseringar och att inte 
utnyttja händelsen negativt mot muslimerna. För muslimerna generellt är emot dessa 
brott. De har också gjort sig kända för att skydda samhället och den sociala freden.  
 
4- Vi varnar muslimerna för att låta sig provoceras av all slags eventuell provokation, 
skulle det mot förmodan hända, då får man använda sig av lagen på ett civiliserat 
sätt.  
 
Vi ber Allah om trygghet för oss själva och för hela samhället. Och att Han ser till att 
vårt land förblir tryggt och lugnt.  
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